
 

 

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ  ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
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                                                                               Αρ.πρωτ.:14164 

 

ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

«ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΘΣΑ ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΠ 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΠ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΡΙΣΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ» 

ΑΠΟΦΑΘ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ Δικθγορικόσ Σφλλογοσ Ακθνϊν (Δ..Α.) 

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΘΣΑ ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΠ 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΠ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ 

ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΡΙΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΟΤ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 

(ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΛΛΟΔΑΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ 

ΤΘΣ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ) 

ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΠΡΟΟΡΙΗΕΣΑΙ ΣΟ ΕΡΓΟ 

- Δικθγορικόσ Σφλλογοσ Ακθνϊν 

- Δικθγορικοί Σφλλογοι τθσ  χϊρασ 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ – ΣΟΠΟ 

ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

Οι εφαρμογζσ κα εγκαταςτακοφν ςτον κεντρικό 

εξοπλιςμό του Ενιαίου Ρλθροφοριακοφ 

Συςτιματοσ των Δικθγορικϊν Συλλόγων ςτον 

Δ.Σ.Α. και ςτο disaster ςτον ΔΣΑ Θεςςαλονίκθσ.  

ΕΙΔΟ ΤΜΒΑΘ Σφμβαςθ Ζργου 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Μειοδοτικόσ Διαγωνιςμόσ με κριτιριο ανάκεςθσ 

τθ χαμθλότερθ από οικονομικι άποψθ 

προςφορά 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Ο προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο 

ποςό των δϊδεκα  χιλιάδων πεντακοςίων ευρϊ  

€ (12.500 €) χωρίσ Φ.Ρ.Α. 24%  (Φ.Ρ.Α.3.000€)  

ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΕΡΓΟΤ Το Ζργο χρθματοδοτείται από τον Δ.Σ.Α. 

 

ΜΕΓΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ – 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΤ 

Δφο (2) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ 

ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

22.10.2018 και ϊρα 12:00 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΕΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Θ ζδρα  του Δ.Σ.Α.  

ΑΚΑΔΘΜΙΑΣ 60  

106 79, Ακινα 

2οσ ΟΟΦΟΣ – ΤΜΘΜΑ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

22.10.2018 και ϊρα 13:00 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ο Δικθγορικόσ Σφλλογοσ Ακθνϊν (ΔΣΑ), αφοφ ζλαβε υπόψθ του: τον Κανονιςμό 

Ρρομθκειϊν του,  τθν από 3/10/2018  απόφαςθ του   Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τισ 

ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ.  

 

 

                                                                  ΠΡΟΚΘΡΤΕΙ 

Ρρόχειρο διαγωνιςμό, με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ, τθ 

χαμθλότερθ τιμι για το ζργο «ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΤΘΤΑΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΔΕΙΩΝ ΡΟΛΙΤΩΝ ΤΙΤΩΝ 

ΧΩΩΝ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ» . 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Θ ςυνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ τθσ ανωτζρω προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 

δϊδεκα χιλιάδων πεντακοςίων ευρϊ (12..500 €), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και ςτο 

ποςό δεκαπζντε χιλιάδων πεντακοςίων Ευρϊ (15.500€) ςυμπεριλαμβανομζνου του 

αναλογοφντοσ ΦΡΑ (24%).  

 

ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό μποροφν να υποβάλλουν προςφορζσ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ το αργότερο μζχρι τθν 22/10/2018 

 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 12 το μεςθμζρι,  ςτα γραφεία του ΔΣΑ,  οδόσ Ακαδθμίασ αρ. 60  - 

ΤΚ 10679 Ακινα  (Τμιμα Ρρωτοκόλλου 2οσ όροφοσ).   

Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, λογίηονται ωσ 

εκπρόκεςμεσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ και επιςτρζφονται. Δε γίνονται δεκτζσ και 
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απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ, προςφορζσ που υποβάλλονται για μζροσ μόνο τθσ 

προςφερόμενθσ λφςθσ.  

  

 ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ   

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του ΔΣΑ (αίκουςα ΤΑΚΘ ΡΑΡΡΑ) ςτισ 22 

/10/2018, θμζρα Δευτζρα  και ϊρα 13 το μεςθμζρι.  

Αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ είναι: 

ΡΑΑΤΘΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Β : ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ  

ΡΑΑΤΘΜΑ Γ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με βάςθ τουσ όρουσ τθσ  παροφςασ διακιρυξθσ, όπωσ αυτοί 

αναλφονται  ςτα Ραραρτιματα Α, Β και Γ αυτισ και τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ 

Ρρομθκειϊν του ΔΣΑ που είναι αναρτθμζνοσ ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΣΑ ,ο οποίοσ αποτελεί 

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Θ διακιρυξθ αυτι  κα αναρτθκεί ςτθν 

επίςθμθ ιςτοςελίδα του ΔΣΑ (www.dsa.gr). 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ ΣΟΤ ΔΑ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΝΑΟΤΜΘ 

 

 

http://www.dsa.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

1. Δικαίωμα  ςυμμετοχισ 

  

1.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν:  

Φυςικά ι νομικά πρόςωπα κακϊσ και Ενϊςεισ / Κοινοπραξίεσ των ανωτζρω φυςικϊν ι 

νομικϊν προςϊπων, που υποβάλλουν κοινι προςφορά.  

Οι Ενϊςεισ / Κοινοπραξίεσ δεν απαιτείται να ζχουν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι κατά τθν 

υποβολι τθσ προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που Ζνωςθ / Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν 

να υποχρεωκεί να περιβλθκεί ςε ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εάν τθσ ανατεκεί θ 

ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν 

ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Στθν προςφορά τθσ Ζνωςθσ /Κοινοπραξίασ κα πρζπει  να αναγράφεται απαραιτιτωσ το 

ποςοςτό ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ. Επίςθσ πρζπει να υποβάλλεται με τθν προςφορά και το 

ιςχφον ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ. 

 1.2. Κάκε ςυμμετζχων μεμονωμζνα ι ωσ μζλοσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ, πρζπει: 

1.2.1. Να μθν τελεί ςε πτϊχευςθ και ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ.  

1.2.2. Να είναι φορολογικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του και 

αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ). 

1.2.3. Να μθν ζχει καταδικαςτεί αμετάκλθτα για: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, κατά το άρκρο 2 παρ.1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 

αρικμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 
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β) δωροδοκία, κατά το άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 (21) και 

ςτο άρκρο 3 παρ.1 τθσ κοινισ δράςθσ αρικμ. 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου, 

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ για τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 

δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, κατά το άρκρο 1 τθσ αρικμ. 

91/308/ΕΟΚ οδθγίασ του Συμβουλίου, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 

δραςτθριότθτεσ, 

ε) υπεξαίρεςθ (375 Ρ.Κ),  

ςτ) απάτθ (386-388 Ρ.Κ.),  

η) εκβίαςθ (385 Ρ.Κ.),  

θ) πλαςτογραφία (216-218 Ρ.Κ.),  

κ) ψευδορκία (224 Ρ.Κ.),  

ι) δωροδοκία (235-237 Ρ.Κ.),  

ια) δόλια χρεοκοπία (398 Ρ.Κ.). 

Σε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων ζχει εταιρικι μορφι,  οι πιο πάνω προχποκζςεισ πρζπει 

να ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο των διαχειριςτϊν ςε περίπτωςθ ομόρρυκμων (ΟΕ), 

ετερόρρυκμων (ΕΕ) και εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (ΕΡΕ) και για τον πρόεδρο,  τον 

διευκφνοντα ςφμβουλο ι και τουσ τυχόν άλλουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ τθσ,  ςε 

περίπτωςθ ανϊνυμθσ εταιρείασ (ΑΕ). 

1.2.4. Σε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων ζχει εταιρικι μορφι, θ   εταιρία πρζπει επιπλζον να 

μθν τελεί ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, κοινι ι ειδικι εκκακάριςθ, διαδικαςία εξυγίανςθσ ι 

άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ που δθμιουργεί αμφιβολίεσ, ωσ προσ τθ φερεγγυότθτα και τθν 

οικονομικι ευρωςτία τθσ, κακϊσ επίςθσ να μθν τελεί ςε διαδικαςία κιρυξισ τθσ ςε μία από 

τισ προαναφερόμενεσ καταςτάςεισ. 
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 1.2.5. Ο διαγωνιηόμενοσ να μθν ζχει αποκλειςκεί από ςυμμετοχι ςε δθμόςιουσ   

διαγωνιςμοφσ. 

Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ υποβολισ κοινισ προςφοράσ, από Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, οι 

παραπάνω λόγοι αποκλειςμοφ ιςχφουν για κακζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ξεχωριςτά 

ςτθν κοινι προςφορά. Εάν ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ ζςτω και για  ζναν ςυμμετζχοντα 

ςε κοινι προςφορά, θ υποβλθκείςα κοινι προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Θ ςυνδρομι των παραπάνω προχποκζςεων αποδεικνφεται από πιςτοποιθτικά που 

εκδίδονται από αρμόδιεσ δικαςτικζσ ι διοικθτικζσ αρχζσ. Τα πιςτοποιθτικά  αυτά κα 

υποβλθκοφν ςτον ΔΣΑ από τον υποψιφιο ανάδοχο ςτον οποίο κα κατακυρωκοφν τα 

αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθ παροφςα 

διακιρυξθ.      

2. Κατάρτιςθ , υποβολι και αποςφράγιςθ προςφορϊν. 

 

2.1.Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να κατακζςουν μζςω του 

νομίμου εκπροςϊπου τουσ, ι εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου, ιδιοχείρωσ ι 

αποςτζλλοντασ ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι μζςω courier ςτον ΔΣΑ,  τισ 

προςφορζσ τουσ, ζωσ και τθν θμερομθνία και ϊρα υποβολισ των προςφορϊν.  Οι 

προςφορζσ κα αφοροφν, επί ποινι αποκλειςμοφ, ςτο ςφνολο τθσ προμικειασ.  Οι 

προςφζροντεσ δεν δικαιοφνται ουδεμία αποηθμίωςθ για δαπάνεσ ςχετικζσ με τθ ςυμμετοχι 

τουσ. Ρροςφορά που υποβλικθκε μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα, δεν κα 

λαμβάνεται υπόψθ και κα επιςτρζφεται ςτον ενδιαφερόμενο.   

2.2 Οι προςφορζσ κα πρζπει να υποβάλλονται, επί ποινι αποκλειςμοφ, ςτθν Ελλθνικι 

Γλϊςςα, να είναι δακτυλογραφθμζνεσ και να μθ φζρουν παράτυπεσ  διορκϊςεισ, 

ςβθςίματα, διαγραφζσ, προςκικεσ κ.λπ. Θα πρζπει να είναι με τα ίδια ςτοιχεία 

εκτυπωτικισ μθχανισ και μονογεγραμμζνεσ από τον διαγωνιηόμενο.   Αν υπάρχουν 

διορκϊςεισ, προςκικεσ κ.λπ. πρζπει αυτζσ να μονογράφονται από τον ςυμμετζχοντα. Θ δε 

αρμόδια επιτροπι κατά τον ζλεγχο κα μονογράψει τισ προςκικεσ κλπ και γενικά κα 

επιβεβαιϊςει ότι αυτζσ ζγιναν πριν τθν αποςφράγιςθ τθσ προςφοράσ. Οι προςφορζσ 

πρζπει να ζχουν ςυνεχι αρίκμθςθ και υπογραφι του νόμιμου εκπροςϊπου του 
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ςυμμετζχοντοσ ςε κάκε φφλλο τουσ. Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

 2.3 Οι προςφορζσ  πρζπει να υποβλθκοφν μζςα   ςε  ενιαίο  ςφραγιςμζνο φάκελο, ο 

οποίοσ πρζπει απαραίτθτα να φζρει τθν ΕΡΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

(διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, φαξ, θλεκτρονικι διεφκυνςθ) του ςυμμετζχοντοσ και να 

γράφει ευκρινϊσ  και τισ παρακάτω ενδείξεισ: 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ / ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΟ 

ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ: 

«ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΘΣΑ ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΠ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 

ΣΟΤ ΟΠ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΡΙΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ 

ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ» 

 

           ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ: ΔΙΚΘΓΟΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΘΘΝΩΝ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 22-10-2018 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη γραμματεία» 

 

 

Ο ΕΝΙΑΙΟ ΦΑΚΕΛΟ ΚΑΘΕ ΠΡΟΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  

Δφο (2) ξεχωριςτοφσ  ςφραγιςμζνουσ επιμζρουσ φακζλουσ («Υποφακζλουσ»), ιτοι: 

2.3.1 Φάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ-ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ»: ςτον οποίο κα περιλαμβάνονται 

τα τυπικά και λοιπά δικαιολογθτικά που υποβάλλει υποχρεωτικά και επί ποινι 

αποκλειςμοφ ο προςφζρων κακϊσ και θ τεχνικι προςφορά του.  

Σα δικαιολογθτικά αυτά είναι: 

α) Σα νομιμοποιθτικά ζγγραφα  κάκε  ςυμμετζχοντοσ, ιτοι επικυρωμζνο αντίγραφο του 

ιςχφοντοσ καταςτατικοφ και τα ΦΕΚ ςτα οποία ζχουν δθμοςιευκεί το καταςτατικό ίδρυςθσ 
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και οι τροποποιιςεισ του (για ΑΕ και ΕΡΕ). Επικυρωμζνα  αντίγραφα του καταςτατικοφ και 

των τροποποιιςεϊν του (για ΟΕ και  ΕΕ).  Στοιχεία και ζγγραφα (πρωτότυπα ι επικυρωμζνα 

αντίγραφα) από τα οποία πρζπει να  προκφπτουν  ο  Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ 

ΑΕ, τα  υπόλοιπα  πρόςωπα  που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι  τουσ το 

νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα  τθσ  νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει 

ευκζωσ από το καταςτατικό  αναλόγωσ με τθ  νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου 

νομικοφ προςϊπου. 

β) Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α) του ςυμμετζχοντοσ  ςτθν οποία  κα 

δθλϊνεται ότι: 

 Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ,  των 

οποίων ζλαβε πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ. 

 Θ υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο και όχι μζροσ τθσ προςφερόμενθσ 

λφςθσ.   

 Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι. 

 Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικό με οποιαδιποτε απόφαςθ 

του ΔΣΑ για αναβολι ι ακφρωςθ  του διαγωνιςμοφ. 

 Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ κα προςκομίςει ςτον ΔΣΑ τα πιςτοποιθτικά που 

αναφζρονται ςτον όρο 7 τθσ παροφςασ.    

γ) Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α), του ςυμμετζχοντοσ, ςχετικά με τα 

αναφερόμενα ςτουσ όρουσ 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3. 1.2.4 και 1.2.5. τθσ παροφςασ. Για τθ 

ςυνδρομι των προχποκζςεων του όρου 1.2.3. κα υποβάλλεται θ ωσ άνω υπεφκυνθ 

διλωςθ, από κάκε πρόςωπο που αναφζρεται ςτον όρο αυτό. 

δ) Ζγγραφο εκπροςϊπθςθσ εφ’ όςον ο προςφζρων ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό με 

εκπρόςωπό του. 

2.3.2. Σε περίπτωςθ υποβολισ κοινισ προςφοράσ από Ζνωςθ/Κοινοπραξία, όλα τα 

ανωτζρω δικαιολογθτικά  πρζπει να υποβάλλονται για κάκε μζλοσ. Επίςθσ πρζπει να 

υποβλθκεί  και το ιςχφον ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ. 

2.3.3.  Φάκελοσ «Σεχνικι προςφορά»:  Στον ωσ άνω φάκελο των δικαιολογθτικϊν κα 

υπάρχει και θ Σεχνικι προςφορά,  θ οποία πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να είναι 

ςφμφωνθ με το Ραράρτθμα Β τθσ παροφςασ και ςτθν οποία κα δθλϊνεται ρθτά επί ποινι 
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αποκλειςμοφ ότι γίνονται αποδεκτά τα αναγραφόμενα ςτο παράρτθμα Β τθσ παροφςθσ. Θ 

τεχνικι προςφορά κα είναι υπογεγραμμζνθ από τον υποψιφιο ανάδοχο.     

 

2.3.4. Φάκελοσ «Oικονομικι προςφορά»:  ο οποίοσ κα πρζπει να περιζχει επί ποινι 

αποκλειςμοφ  το Ραράρτθμα  Γ  τθσ παροφςασ, ςυμπλθρωμζνο με ευκρίνεια: 

 Τθν ςυνολικι αμοιβι  χωρίσ ΦΡΑ  

 Τθν ςυνολικι αξία ΦΡΑ   

 Τθν ςυνολικι αμοιβι  με  ΦΡΑ 

Στθν οικονομικι του προςφορά ο ςυμμετζχων κα πρζπει να αναφζρει τον χρόνο τθσ 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του, που κα είναι ςφμφωνοσ με όςα αναφζρονται ςτθν 

παροφςα διακιρυξθ.  

Σε περίπτωςθ που θ προςφορά του ςυμμετζχοντοσ ζχει χρονικι διάρκεια μικρότερθ  

τθσ ηθτοφμενθσ από τθν διακιρυξθ, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ, οφτε ςε περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ.   

 Πλεσ οι τιμζσ κα είναι εκφραςμζνεσ ςε ευρϊ και κα αναγράφονται αρικμθτικά και 

ολογράφωσ. Σε περίπτωςθ που υπάρχει διαφορά μεταξφ των δφο αναγραφϊν, 

υπεριςχφει θ τιμι που ζχει αναγραφεί ολογράφωσ. Ρροςφορζσ ςτισ οποίεσ δεν 

προκφπτει με ςαφινεια θ  προςφερόμενθ  τιμι, απορρίπτονται. Θ τιμι κα 

επιβαρφνεται μόνο με τον αναλογοφντα φόρο προςτικζμενθσ αξίασ (ΦΡΑ) ο οποίοσ κα 

βαρφνει τον ΔΣΑ. 

Επίςθσ προςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ απορρίπτονται  ωσ απαράδεκτεσ. 

Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ, οφτε ςε περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ. Σθμειϊνεται ότι οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ ωσ και κάκε άλλθ δαπάνθ που 

ςχετίηεται με το ζργο (αμοιβζσ προςωπικοφ, αςφαλιςτικζσ του ειςφορζσ ζξοδα 

μετακινιςεων κ.λπ.), κα βαρφνουν τον ανάδοχο. Ο αναλογοφν Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ 

(ΦΡΑ) βαρφνει τον ΔΣΑ. 
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3. Θ προςφορά πρζπει να είναι υπογεγραμμζνθ ςε κάκε φφλλο τθσ και ςε περίπτωςθ 

υποβολισ κοινισ προςφοράσ από Ζνωςθ/Κοινοπραξία από όλα τα μζλθ τθσ 

Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ.  

 

4. Ιςχφσ προςφορϊν. Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ για 

ενενιντα (90) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά που ορίηει μικρότερο χρόνο ιςχφοσ ι δεν ορίηει κακόλου χρόνο ιςχφοσ, 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Εάν προκφψει κζμα παράταςθσ τθσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

ο ΔΣΑ κα απευκφνει ζγγραφο ερϊτθμα προσ τουσ ςυμμετζχοντεσ, πζντε (5) θμζρεσ πριν 

από τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν, αναφορικά με τθν αποδοχι παράταςθσ για 

ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. Οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να απαντιςουν ςχετικά μζςα 

ςε τρεισ (3) θμζρεσ. Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ ςτον ανάδοχο 

μπορεί να γίνεται και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τον δεςμεφει όμωσ μόνο 

εφόςον αυτόσ το αποδεχκεί. 

 

5. Χρόνοσ και τόποσ παράδοςθσ.  

Οι εφαρμογζσ κα εγκαταςτακοφν ςτον κεντρικό εξοπλιςμό του Ενιαίου 

Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ των Δικθγορικϊν Συλλόγων ςτον Δ.Σ.Α. και ςτο disaster 

ςτον ΔΣΑ Θεςςαλονίκθσ. Ο χρόνοσ παράδοςθσ κακορίηεται ςε δφο μινεσ από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

 

 

6. Επιλογι Αναδόχου – Κατακφρωςθ Διαγωνιςμοφ 

 

6.1Θ επιλογι Αναδόχου και θ κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ κα γίνει 

ςτον ςυμμετζχοντα που προςζφερε τθ χαμθλότερθ τιμι με απόφαςθ του αρμοδίου 

οργάνου του ΔΣΑ, μετά από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ επιτροπισ του διαγωνιςμοφ. Θ επιτροπι 

κα διαμορφϊςει τθν ειςιγθςι τθσ, αφοφ προβεί ςε αποςφράγιςθ των τεχνικϊν και 

οικονομικϊν προςφορϊν των ςυμμετεχόντων, ζλεγχο και πρακτικι δοκιμαςία των ειδϊν 
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και αξιολόγθςθ ςφμφωνα με τον κανονιςμό προμθκειϊν του ΔΣΑ και τθν παροφςα 

διακιρυξθ. 

 

 

6.2 Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο ςυμμετζχων  ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 

κατακφρωςθ οφείλει, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ς’ αυτόν 

τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του ΔΣΑ, να υποβάλει ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε 

ςφραγιςμζνο φάκελο, τα εξισ ζγγραφα και δικαιολογθτικά από τισ κατά περίπτωςθ 

αρμόδιεσ δικαςτικζσ και διοικθτικζσ αρχζσ, τα οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται από 

αυτιν: 

 

α) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι τα 

πρόςωπα που ορίηονται ςτον όρο 1.1 δεν ζχουν καταδικαςτεί για τα αδικιματα που 

αναφζρονται ςτον όρο  1.2.3. τθσ παροφςασ, με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

β) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ζκδοςθσ του τελευταίου 

τριμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι δεν τελεί ςτισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτουσ όρουσ  1.2.1 και 1.2.4.  

τθσ παροφςασ. 

γ) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι κατά τθν προςκόμιςι του είναι ενιμεροσ  ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που 

αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ)  κακϊσ και ωσ προσ 

τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του.  

δ) Υπεφκυνθ διλωςθ περί μθ αποκλειςμοφ από δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ. 

6.3 Εάν περάςει άπρακτθ θ παραπάνω προκεςμία χωρίσ ο Ανάδοχοσ να αποςτείλει τα 

απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ΔΣΑ  μπορεί να τον 

κθρφξει ζκπτωτο και να αποφαςίςει τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ ςτον επόμενο κατά ςειρά 

κατάταξθσ. 
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 6.4 Ο ΔΣΑ δεν δεςμεφεται για τθν τελικι ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ και δικαιοφται να τθν 

ανακζςει ι όχι, να ματαιϊςει, να αναβάλει ι να επαναλάβει τθ ςχετικι διαδικαςία, χωρίσ 

ουδεμία υποχρζωςθ για καταβολι αμοιβισ ι αποηθμίωςθσ εξ αυτοφ του λόγου ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ. 

 

7. Κατάρτιςθ και υπογραφι τθσ φμβαςθσ – Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ. 

7.1 Μεταξφ του ΔΣΑ και του Αναδόχου ςτον οποίο κατακυρϊκθκε το ζργο   υπογράφεται 

ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Τυχόν υποβολι ςχεδίων ςφμβαςθσ από 

τουσ ςυμμετζχοντεσ μαηί με τισ προςφορζσ τουσ δεν δθμιουργεί καμία δζςμευςθ για τον 

ΔΣΑ. 

Θ ςφμβαςθ καταρτίηεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που περιλαμβάνονται 

ςτθν διακιρυξθ και τθν προςφορά του Αναδόχου όπωσ ζγινε αποδεκτι κατά τθν 

κατακφρωςθ. 

Το κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο ςτθρίηεται, εκτόσ 

κατάδθλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. Για κζματα που δεν ρυκμίηονται ρθτά από τθ 

ςφμβαςθ και τα παραρτιματα αυτισ ι ςε περίπτωςθ που ανακφψουν αντικρουόμενοι/ 

αντιφατικοί όροι αυτισ, για τθν ερμθνεία τθσ λαμβάνονται υπόψθ κατά ςειρά θ παροφςα 

Διακιρυξθ, θ απόφαςθ κατακφρωςθσ και θ προςφορά του Αναδόχου. 

7.2 Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ προμικεια, υποχρεοφται, να κατακζςει 

εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, κατά τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, για τθν 

τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και ο 

ΔΣΑ μπορεί να αποφαςίςει τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ ςτον επόμενο κατά ςειρά 

κατάταξθσ. 

Θ Εγγυθτικι Επιςτολι κα πρζπει να ζχει εκδοκεί από αναγνωριςμζνο πιςτωτικό  ίδρυμα ι 

άλλο νομικό πρόςωπο, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε. και ζχουν 

ςφμφωνα με τθ νομοκεςία των κρατϊν μελϊν αυτό το δικαίωμα, ποςοφ ίςου με το 5% τθσ 

οικονομικισ προςφοράσ του ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. Θ εγγυθτικι 

επιςτολι πρζπει να κατατεκεί προ ι ζωσ τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  
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Θ εγγυθτικι επιςτολι πρζπει να ζχει διάρκεια ιςχφοσ ζνα (1) μινα μετά τθν θμερομθνία 

παράδοςθσ του  είδουσ. Εάν θ εγγυθτικι επιςτολι εκδοκεί από μθ ελλθνικι Τράπεηα, τότε 

μπορεί να είναι ςυντεταγμζνθ ςε μία από τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Κοινότθτασ, αλλά κα ςυνοδεφεται απαραίτθτα από επίςθμθ επικυρωμζνθ μετάφραςθ ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα, θ οποία υπεριςχφει τθσ ξενόγλωςςθσ διατφπωςθσ. 

Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ /Κοινοπραξίασ κα πρζπει να ςθμειϊνεται ςτθν εγγφθςθ καλισ 

εκτζλεςθσ ότι αυτι καλφπτει όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ /κοινοπραξίασ, αλλθλεγγφωσ. Θ 

εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο μετά τθν οριςτικι 

παραλαβι του υπό προμικεια είδουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ. 

Εναλλακτικϊσ, θ παραπάνω εγγφθςθ για τθν καλι εκτζλεςθ δφναται να δοκεί και με 

καταβολι του αντίςτοιχου ποςοφ ςτο ταμείο του ΔΣΑ, εκδιδομζνου προσ τοφτο αντίςτοιχου 

αποδεικτικοφ καταβολισ, ςτο οποίο κα αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ςτθν 

οποία αφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 31 παρ.1 του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν του ΔΣΑ. Για 

τθν ωσ άνω εγγφθςθ ιςχφουν αναλόγωσ οι προβλζψεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου για 

τθν εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ. 

7.3. Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε οποιαδιποτε αναπροςαρμογι κατά τθ 

διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. Ο ΔΣΑ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ τθσ προςφερόμενθσ τιμισ.  

8.  Παραλαβι 

Οι εφαρμογζσ κα εγκαταςτακοφν ςτον κεντρικό εξοπλιςμό του Ενιαίου Ρλθροφοριακοφ 

Συςτιματοσ των Δικθγορικϊν Συλλόγων ςτον Δ.Σ.Α. και ςτο disaster ςτον ΔΣΑ 

Θεςςαλονίκθσ.  

9. Σρόποσ πλθρωμισ του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχοσ κα λάβει 30% προκαταβολι τθσ αμοιβισ του με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

και με τθν ζκδοςθ του πρωτοκόλλου παράδοςθσ παραλαβισ κα του καταβλθκεί θ 

εξόφλθςθ. 

Ο Ανάδοχοσ προκειμζνου να ειςπράξει τθν αμοιβι του υποχρεοφται ςτθν προςκόμιςθ των 

νόμιμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ 
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διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

 

 

10.Σρόποσ λιψθσ εγγράφων διαγωνιςμοφ- Πλθροφορίεσ  

Οι  ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλαμβάνουν τθ  Διακιρυξθ από τα γραφεία του ΔΣΑ 

(οδόσ Ακαδθμίασ αρ. 60, ΤΚ 10679,  Ακινα), μετά από τθν υποβολι ςχετικισ αίτθςθσ ςτθν 

οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τουσ (επωνυμία, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, 

φαξ, e-mail). 

 

Οι παραλιπτεσ τθσ Διακιρυξθσ υποχρεοφνται να ελζγξουν άμεςα το αντίτυπο που 

παραλαμβάνουν και εφόςον διαπιςτϊςουν οποιαδιποτε παράλειψθ να το γνωρίςουν 

εγγράφωσ ςτον ΔΣΑ προκειμζνου να λάβουν νζο πλιρεσ αντίγραφο.  

Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ 

απαντιςεισ εκ μζρουσ οποιουδιποτε υπαλλιλου του ΔΣΑ ςχετικά με τουσ όρουσ του 

Διαγωνιςμοφ. 
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Β ΜΕΡΟ: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ  

Β.1 υνοπτικά ςτοιχεία Ζργου 

 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ Δικθγορικόσ Σφλλογοσ Ακθνϊν (Δ..Α.) 

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΘΣΑ ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΠ 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΠ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ 

ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΡΙΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΟΤ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 

(ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΛΛΟΔΑΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ 

ΤΘΣ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ) 

ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΠΡΟΟΡΙΗΕΣΑΙ ΣΟ ΕΡΓΟ 

- Δικθγορικόσ Σφλλογοσ Ακθνϊν 

- Δικθγορικοί Σφλλογοι τθσ χϊρασ 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ – ΣΟΠΟ 

ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

Οι εφαρμογζσ κα εγκαταςτακοφν ςτον κεντρικό 

εξοπλιςμό του Ενιαίου Ρλθροφοριακοφ 

Συςτιματοσ των Δικθγορικϊν Συλλόγων ςτον 

Δ.Σ.Α. και ςτο disaster ςτον ΔΣΑ Θεςςαλονίκθσ.  

ΕΙΔΟ ΤΜΒΑΘ Σφμβαςθ Ζργου 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Μειοδοτικόσ Διαγωνιςμόσ με κριτιριο ανάκεςθσ 

τθ χαμθλότερθ από οικονομικι άποψθ 

προςφορά 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Ο προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο 

ποςό των δϊδεκα  χιλιάδων πεντακοςίων ευρϊ 

€ (12.500 €) χωρίσ Φ.Ρ.Α. 24%  (Φ.Ρ.Α.3.000€)  

ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΕΡΓΟΤ Το Ζργο χρθματοδοτείται από τον Δ.Σ.Α. 

 

ΜΕΓΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ – 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΤ 

Δφο  (2) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ 

ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ 22.10.2018 και ϊρα 12:00 
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ΔΙΚΘΓΟΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΘΝΩΝ       Σελίδα 19  από 37 

ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΕΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Θ ζδρα  του Δ.Σ.Α.  

ΑΚΑΔΘΜΙΑΣ 60  

106 79, Ακινα 

2οσ ΟΟΦΟΣ – ΤΜΘΜΑ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

22.10.2018 και ϊρα 13:00 
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Β.2 Περιβάλλον του Ζργου 

Β.2.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου 

 

Για τθν υλοποίθςθ του Ζργου τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ εμπλζκονται οι ακόλουκοι: 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ - 

ΦΟΕΑΣ 

ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ-  

Δ.Σ.Α.  http://www.dsa.gr/ 

http://www.dsanet.gr/ 

ΦΟΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΔΙΚΘΓΟΙΚΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ  

https://portal.olomeleia.gr 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ 

ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΘ 

ΠΟΛΙΣΙΚΘ 

(ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ 

ΑΛΛΟΔΑΡΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ ΤΘΣ 

ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ 

ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ) 

Ολοκλθρωμζνο 

Πλθροφοριακό φςτθμα  

(ΟΠ) «ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΔΕΙΩΝ 

ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΡΙΣΩΝ ΧΩΡΩΝ» 

http://www.immigration.gov

.gr/home 

 

http://www.immigration.gov

.gr/web/guest/immigration. 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

ΔΙΚΘΓΟΙΚΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Οι Δικθγορικοί Σφλλογοι που 

είναι ενταγμζνοι ςτο ενιαίο 

ςφςτθμα 

https://portal.olomeleia.gr 

 

http://www.dsanet.gr/
http://www.dsanet.gr/
https://portal.olomeleia.gr/
http://www.immigration.gov.gr/web/guest/immigration
http://www.immigration.gov.gr/web/guest/immigration
https://portal.olomeleia.gr/
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Β.2.2  Τφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου) 

Θ ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ ΚΑΙ Ο ΘΕΜΙΚΟ ΡΟΛΟ  ΣΩΝ ΔΙΚΘΓΟΡΩΝ  

Οι Δικθγόροι ςυμπράττουν ςτθν απονομι Δικαιοςφνθσ μζςα από τθ κεςμοκετθμζνθ 

υποχρεωτικι παρουςία τουσ ςε όλα τα ςτάδια και τισ διαδικαςίεσ απονομισ τθσ. 

υνοψίηοντασ, ο Δικθγόροσ, μζλοσ Δικθγορικοφ υλλόγου, ζχει τθν απόλυτθ ευκφνθ  όλθσ 

τθσ προδικαςίασ και τθσ εξωδικαςτικισ επίλυςθσ διαφορϊν και ταυτόχρονα ςυμμετζχει 

κεςμικά και αποφαςιςτικά ςε όλα τα ςτάδια τθσ Πολιτικισ, Ποινικισ και Διοικθτικισ 

Διαδικαςίασ. 

Θ εφαρμογι κα πρζπει να καλφπτει τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των ανωτζρω 

νομοκετθμάτων. 

Β.2.3 υνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του 

φορζα λειτουργίασ 

Ο  Δ.Σ.Α., όπωσ και οι 63 Δικθγορικοί Σφλλογοι τθσ Ελλάδασ, είναι Νομικά Ρρόςωπα 
Δθμοςίου Δικαίου, ςφμφωνα με το άρκρο 194 του  ΝΔ 4194/2013. 

Θ κοινωνικι αποςτολι του δικθγορικοφ λειτουργιματοσ κατζςτθςε τουσ Δικθγορικοφσ 
Συλλόγουσ, και κατ’ επζκταςθ τα μζλθ τουσ, ουςιϊδεισ ςυλλειτουργοφσ τθσ Δικαιοςφνθσ. 

Μζλθ του Δικθγορικοφ Συλλόγου είναι υποχρεωτικϊσ όλοι οι διοριςμζνοι και νομίμωσ 
αςκοφντεσ το λειτοφργθμα του δικθγόρου ςτθν περιφζρεια εκάςτου Ρρωτοδικείου, ενϊ τθ 
διοίκθςθ του Δικθγορικοφ Συλλόγου αςκεί το Διοικθτικό Συμβοφλιο (3μελζσ ζωσ 25μελζσ, 
ανάλογα με τον αρικμό των μελϊν), το οποίο εκλζγεται κατά τισ διατάξεισ του Κϊδικα 
Δικθγόρων (ΝΔ 4194/2013), ζχει κθτεία τριϊν ετϊν με ςυγκεκριμζνα κακικοντα και 
υποχρεϊςεισ.  

Θ πιςτοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ του Δικθγόρου-μζλουσ του Δικθγορικοφ Συλλόγου ςτθρίηεται 
ςτθν ετιςια υποχρεωτικι ανανζωςθ εγγραφισ ςτον οικείο Δικθγορικό Σφλλογο, όπου 
τθροφνται με μοναδικό τρόπο τα μθτρϊα των Δικθγόρων, των Αςκουμζνων και των 
Δικθγορικϊν Εταιρειϊν, κακϊσ και κάκε μεταβολι τθσ πραγματικισ κατάςταςισ τουσ 
(Διοριςμοί, Ρροαγωγζσ, Μετακζςεισ, Αναςτολζσ, Διαγραφζσ κ.λπ.). Επιπλζον, ςε κάκε 
Σφλλογο υπάρχουν και Επιτροπζσ Μθτρϊου (Ρρωτοβάκμιεσ, Δευτεροβάκμιεσ), που 
εκλζγονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο κάκε δεφτερο ζτοσ , οι οποίεσ αποφαίνονται  για το 
ειλικρινζσ ι μθ των ετιςιων δθλϊςεων για τθν ανανζωςθ εγγραφισ και διατάςςουν ι όχι τθ 
διαγραφι του Δικθγόρου. 

Κάκε Δικθγορικόσ Σφλλογοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εφαρμόηει τον Κϊδικα Δεοντολογίασ 
του Δικθγορικοφ Λειτουργιματοσ και τον Κϊδικα Δικθγόρων, όπωσ επίςθσ να κινεί τθν 
πεικαρχικι διαδικαςία ςε κάκε περίπτωςθ καταγγελίασ ι γενικά ανακάλυψθσ οιουδιποτε 
παραπτϊματοσ.   

Θ ςφνκεςθ των οργάνων, θ διαδικαςία ελζγχου και θ επιβολι ι όχι ςχετικισ ποινισ, 
ορίηονται ςαφϊσ ςτον Κϊδικα Δικθγόρων, ςφμφωνα με τον οποίο υπάρχουν δφο επίπεδα 
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απονομισ τθσ πεικαρχικισ δικαιοςφνθσ, το Ρρωτοβάκμιο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο με ζδρα 
τον οικείο Δικθγορικό Σφλλογο και το Δευτεροβάκμιο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο ςτθ ςφνκεςθ 
του οποίου μετζχει υποχρεωτικά ο Ρρόεδροσ ι ο Αντιπρόεδροσ του Αρείου Ράγου και ζχει 
ζδρα τον Άρειο Ράγο. Τζλοσ, ο πλθττόμενοσ δικθγόροσ μπορεί να προςφφγει ςτο Συμβοφλιο 
τθσ Επικρατείασ κατά τθσ απόφαςθσ του Δευτεροβάκμιου Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου. 

Οι Δικθγορικοί Σφλλογοι ζχουν τθ κεςμοκετθμζνθ αρμοδιότθτα ζκδοςθσ ετιςιασ 
ανανζωςθσ άδειασ αςκιςεωσ του επαγγζλματοσ, που είναι απαραίτθτθ για τθν άςκθςθ του 
δικθγορικοφ λειτουργιματοσ. 

Επίςθσ, οι  Δικθγορικοί Σφλλογοι είναι επιφορτιςμζνοι με τθν υποςτιριξθ του Δικθγόρου-
νομικοφ παραςτάτθ του πολίτθ, με τθ διαχείριςθ όλθσ τθσ προδικαςίασ. 

Ακολουκεί ο Ρίνακασ (1) με τα ςτοιχεία των Δικθγορικϊν Συλλόγων ανά τθν επικράτεια, ο 
οποίοσ  αποτυπϊνει τθν υπάρχουςα κατάςταςθ κακϊσ και τα δεδομζνα και τουσ όγκουσ 
των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ διαχειρίηονται. 

Κάκε Δικθγορικόσ Σφλλογοσ ζχει αυτόνομθ και αυτοτελι οικονομικι πολιτικι που αφορά 
όλεσ τισ διαδικαςίεσ για τθν άςκθςθ του δικθγορικοφ λειτουργιματοσ, ενϊ ορίηει 
διαδικαςίεσ και δομζσ πζραν των προβλεπόμενων κρατιςεων από τον ν. 4194/2013. 

ΡΙΝΑΚΑΣ 1 

ΔΙΚΘΓΟΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΙΚΘΓΟΡΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ 

INTERNET 

ΑΘΘΝΩΝ 21.350 140 ΝΑΙ 

ΡΕΙΑΙΩΣ 1958 13 ΝΑΙ 

ΑΓΙΝΙΟΥ 166 2 ΝΑΙ 

ΑΙΓΙΟΥ 91 3 ΝΑΙ 

ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ 175 3 ΝΑΙ 

ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 79 1 ΟΧΙ 

ΑΜΦΙΣΣΑΣ 38 1 ΝΑΙ 

ΑΤΑΣ 121 2 ΝΑΙ 

ΒΕΟΙΑΣ 309 6 ΝΑΙ 

ΒΟΛΟΥ 590 4 ΝΑΙ 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 95 2 ΝΑΙ 

ΓΕΒΕΝΩΝ 36 1 ΝΑΙ 

ΓΥΘΕΙΟΥ 19 1 ΝΑΙ 

ΔΑΜΑΣ 184 2 ΝΑΙ 

ΕΔΕΣΣΘΣ 110 3 ΝΑΙ 

ΕΥΥΤΑΝΙΑΣ 12 1 ΟΧΙ 

ΗΑΚΥΝΘΟΥ 76 1 ΝΑΙ 

ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 75 1 ΝΑΙ 

ΡΥΓΟΥ-ΘΛΕΙΑΣ 130 2 ΝΑΙ 

ΘΑΚΛΕΙΟΥ 755 5 ΝΑΙ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 6423 33 ΝΑΙ 

ΘΘΒΩΝ 69 2 ΝΑΙ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 410 3 ΝΑΙ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 342 4 ΝΑΙ 
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ΚΑΛΑΒΥΤΩΝ 13 1 ΝΑΙ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 338 4 ΝΑΙ 

ΚΑΔΙΤΣΑΣ 177 2 ΝΑΙ 

ΚΑΣΤΟΙΑΣ 88 2 ΝΑΙ 

ΚΑΤΕΙΝΘΣ 330 3 ΝΑΙ 

ΚΕΚΥΑΣ 302 2 ΝΑΙ 

ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ 75 1 ΝΑΙ 

ΚΙΛΚΙΣ 90 2 ΝΑΙ 

ΚΟΗΑΝΘΣ 316 2 ΝΑΙ 

ΚΟΙΝΘΟΥ 310 4 ΝΑΙ 

ΚΥΡΑΙΣΣΙΑΣ 31 1 ΝΑΙ 

ΚΩ 93 2 ΝΑΙ 

ΛΑΜΙΑΣ 234 5 ΝΑΙ 

ΛΑΙΣΘΣ 815 5 ΝΑΙ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 100 1 ΝΑΙ 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 50 1 ΝΑΙ 

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 82 2 ΝΑΙ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 100 2 ΝΑΙ 

ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ 154 1 ΝΑΙ 

ΝΑΞΟΥ 44 3 ΝΑΙ 

ΝΑΥΡΛΙΟΥ 242 3 ΝΑΙ 

ΞΑΝΘΘΣ 230 4 ΝΑΙ 

ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ 59 1 ΝΑΙ 

ΡΑΤΩΝ 754 5 ΝΑΙ 

ΡΕΒΕΗΘΣ 84 2 ΝΑΙ 

ΕΘΥΜΝΘΣ 145 2 ΝΑΙ 

ΟΔΟΡΘΣ-ΚΟΜΟΤΘΝΘΣ 264 3 ΝΑΙ 

ΟΔΟΥ 393 6 ΝΑΙ 

ΣΑΜΟΥ 50 1 ΝΑΙ 

ΣΕΩΝ 320 3 ΝΑΙ 

ΣΡΑΤΘΣ 84 2 ΝΑΙ 

ΣΥΟΥ 113 2 ΝΑΙ 

ΤΙΚΑΛΩΝ 312 3 ΝΑΙ 

ΤΙΡΟΛΕΩΣ 112 1 ΝΑΙ 

ΦΛΩΙΝΘΣ 64 1 ΝΑΙ 

ΧΑΛΚΙΔΑΣ 388 1 ΝΑΙ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ 158 1 ΝΑΙ 

ΧΑΝΙΩΝ 370 4 ΝΑΙ 

ΧΙΟΥ 99 3 ΝΑΙ 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 41.596 330 ΝΑΙ 
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Β.2.4 Οργανωτικι δομι και ςτελζχωςθ του φορζα 

Δομζσ ςτιριξθσ λειτουργίασ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων Δ..Α. (Δικαιοφχου) 
 

Ο Δικθγορικόσ Σφλλογοσ Ακθνϊν διακζτει ιςχυρζσ δομζσ για τθ ςτιριξθ των 

πλθροφοριακϊν του ςυςτθμάτων και τον εμπλουτιςμό και τθν επικαιροποίθςθ του 

περιεχομζνου του, με εξωςτρεφι αντίλθψθ. 

 

Ειδικότερα, για το ζργο κα χρθςιμοποιθκοφν δοκιμαςμζνεσ δομζσ, με βάςθ τθ γνϊςθ και 

τθν εμπειρία που ζχει αποκτθκεί τόςο για τθν οργάνωςθ και τθ διαχείριςθ των 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων (26 χρόνια εμπειρίασ) όςο και για τθν ανάπτυξθ υπθρεςιϊν 

προσ όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ (Δικθγόρουσ, Αςφαλιςτικά Ταμεία, ΔΟΥ κ.λπ.). 

 

Για τθ διαχείριςθ και τθν υλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πράξθσ, ο Δ.Σ.Α. ςτθρίηεται ςτισ 

ακόλουκεσ δομζσ: 

 Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ Δ.Σ.Α. 

 Τμιμα ανάπτυξθσ υπθρεςιϊν 

 Τμιμα νομικισ υποςτιριξθσ και επεξεργαςίασ δεδομζνων  

 Τμιμα πλθροφορικισ διοικθτικο-οικονομικϊν υπθρεςιϊν  

 Τμιμα πλθροφορικισ Τράπεηασ Νομικϊν Ρλθροφοριϊν «ΙΣΟΚΑΤΘΣ» 

 Τμιμα διαχείριςθσ και υποςτιριξθσ χρθςτϊν τθσ Τράπεηασ Νομικϊν 

Ρλθροφοριϊν «ΙΣΟΚΑΤΘΣ» 

 Διεφκυνςθ Οικονομικοφ 

 Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ Δικθγορικοφ Συλλόγου Θεςςαλονίκθσ 

 Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ Δικθγορικοφ Συλλόγου Ρειραιά 

Β.2.5 Ανάπτυξθ δικτυακισ υποδομισ του  Δ..Α. 

Στο πλαίςιο του πρόςκλθςθσ 15 – Ψθφιακζσ Υπθρεςίεσ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ 

και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Δ.Σ.Α. υπζβαλε πρόταςθ με τίτλο «ΑΛΛΘΛΕΡΙΔΑΣΤΙΚΕΣ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ – ONLINE ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ ΔΙΚΘΓΟΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ 

ΡΟΛΙΤΩΝ». 

Θ πρόταςθ του Δ.Σ.Α. εγκρίκθκε με: 

 Δικαιοφχο και φορζα πρόταςθσ τον ΔΙΚΘΓΟΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΘΝΩΝ. 

 Φορζα λειτουργίασ τθν Ολομζλεια των Δικθγορικϊν Συλλόγων τθσ Χϊρασ. 

 Φορζα χρθματοδότθςθσ το ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. 

 Ανάδοχο ζργου τθ SingularLogic. 

Το ζργο υλοποιικθκε με επιτυχία, και από τισ 18.4.2014 που παρελιφκθ από τθν ΕΡΡΕ του ζργου  

βρίςκεται ςε πλιρθ  παραγωγικι  λειτουργία, ςε εκνικι εμβζλεια.  

Θ υποδομζσ  του υπάρχοντοσ εςωτερικοφ δικτφου του Δ.Σ.Α.(Ακαδθμίασ 60 και Μαυρομιχάλθ 2-4)  

αποτυπϊνεται ςτο παρακάτω διάγραμμα: 

FORTHNET

HOT SPOT

INTERNET

FORTHNET

Outside Net

Inside Net

ΑΡΕΘΟ ΠΑΓΟ

Αρ.Υρηστών: 1 Αρ.Υρηστών: 5

ΕΘΡΗΝΟΔΘΚΕΘΟ

. . .

Αρ.Υρηστών: 1

ΣΕ

Αρ.Υρηστών: 2

ΔΠΑ

Αρ.Υρηστών: 30

. . .

ΠΡΩΣΟΔΘΚΕΘΟ (ΕΤΕΛΠΘΔΩΝ)

Αρ.Υρηστών: 30

. . .

ΕΦΕΣΕΘΟ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΘΡΑΘΩ

DC1

UNIXWARE

 APPLICATION

Cobol

Hot Spot Net

ΔΑ ΑΚΑΔΗΜΘΑ

PROXYDC2 WEB

SQL 

APPLICATION

MS SQL 

Servers

LIBRARY
AIX IBM

APPLICATION

Text Retrieval

BASIS Ver 10

DATAFILE

SQL 

INSIDE 

USERS

COLOR PRINTER FARM

250 PPS 

Cisco ASA 5510

Cisco 3640

Cisco 3660

ΔΑ ΝΕΣPROVIDER
 

Β.2.6 Μθχανογραφικι υποδομι τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και 

επικοινωνιϊν Δ..Α. – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Οι servers του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ τθσ Ολομζλειασ χρθςιμοποιοφν τθν τεχνολογία 

virtualization, με εξαίρεςθ τουσ εξυπθρετθτζσ βάςεων δεδομζνων καιτουσ εξυπθρετθτζσ υποδομισ, 

όπου γίνεται χριςθ φυςικοφ εξυπθρετθτι, και τουσ webservers, που για λόγουσ αςφαλείασ και 

διαςυνδεςιμότθτασ ςτισ DMZ γίνεται χριςθ φυςικϊν εξυπθρετθτϊν.  Το Ρρωτεφον Κζντρο 

Δεδομζνων βρίςκεται ςιμερα ςτα Γραφεία του Δ.Σ.Α.  

Επίςθσ, ςτα πλαίςια του ζργου αναπτφχκθκε εφεδρικό κζντρο ςτουσ χϊρουσ του Δικθγορικοφ 

Συλλόγου Θεςςαλονίκθσ. Θ απόςταςθ μεταξφ των δφο κζντρων εγγυάται τθ διακεςιμότθτα του 

ενόσ εκ των δφο κζντρων ςε κάκε περίπτωςθ φυςικισ καταςτροφισ.  



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΘΣΑ ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΠ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 

ΣΟΤ ΟΠ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΡΙΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ  » 

 

26 

 

 

Θ αρχιτεκτονικι για το πρωτεφον και το εφεδρικό κζντρο απεικονίηεται ςτα ακόλουκα 

διαγράμματα: 

Internal LAN

S.A.N.

Data VLAN

Database Cluster

Secure DMZ

Application VLAN

Services VLANUser VLAN

Load 

Balancer

SAN Switches

Σταθμοί Ψηυιοποίησης Fiber Tape 

Library

Active – Active

Cluster

Failover Firewall

Central Switch

Portal Server Farm Applications Server Farm

Web Server Farm

Storage Subsystem

Internet

Δικηγορικές Εταιρείες

Δικηγόροι

Πολίτες

Σταθμοί Εργασίας Storage Manager &

Backup Server

Περιυερειακοί Μεταγωγείς

SiSi

Primary DC/DNS Secondary DC/DNS NMSFile Server

SiSi

Anti-virus Virtual Server

Manager
eMail

Test, Training & Pre-production Servers

 
Ρρωτεφον Κζντρο Δεδομζνων – Δ.Σ.Α. 

 

Internal LAN

Data VLAN

Database Server

Secure DMZ

Application VLAN

Services VLANUser VLAN

Fiber Tape 

Drive

Firewall

Central Switch

Portal Server Applications Server

Web Server

Internet

Δικηγορικές Εταιρείες

Δικηγόροι

Πολίτες

Σταθμοί Εργασίας

Backup Server

Περιυερειακοί Μεταγωγείς

SiSi

Primary DC/DNS File Server

Anti-virus Virtual Server

Manager

eMail

 
Εφεδρικό Κζντρο Δεδομζνων – Δ.Σ.Θ. 
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Σεχνολογίεσ υλοποίθςθσ Ζργου 
WindowsServer 2012 
MSSQLServer 2012 με τα ακόλουκα βαςικά χαρακτθριςτικά: 

Entities 240  
Attributes 2860  
User Data Types 4   
Relationships 380  
Indexes 94   
Keys 239  
Primary Keys 233  
Entity Triggers 74   
Views 335   
View Relationships 37   
Procedures 12   
Functions 39   
Schemas 13   
Users 8   
User Groups 10 

Β.2.7 Λειτουργικά χαρακτθριςτικά εξοπλιςμοφ 

Για τθν υλοποίθςθ του προδιαγραφόμενου ςυςτιματοσ απαιτείται ο ακόλουκοσ 

εξοπλιςμόσ: 

 Εξυπθρετθτζσ Βάςεων Δεδομζνων με  χριςθ ηεφγουσ εξυπθρετθτϊν ςε διάταξθ 

active-activecluster, με επεξεργαςτικι ιςχφ δφο (2) 4-core επεξεργαςτϊν, με 

δυνατότθτα επζκταςθσ ςε τζςςερισ, και 32GBRAMζκαςτοσ για το Ρρωτεφον Κζντρο 

και ζνασ ίδιων προδιαγραφϊν για το Εφεδρικό. 

 Εξυπθρετθτζσ τφπου blade με χριςθ ενόσ bladeenclosure για κάκε Κζντρο, 

δυναμικότθτασ 16 bladeservers των 2 επεξεργαςτϊν ζκαςτοσ. Για το Ρρωτεφον 

Κζντρο ζξι (6) bladeservers των δφο (2) 4-core επεξεργαςτϊν και 32GBRAM 

ζκαςτοσ, ενϊ για το Δευτερεφον τζςςερισ (4) bladeservers των αυτϊν 

προδιαγραφϊν. 

 Εξυπθρετθτζσ Web με χριςθ ηεφγουσ εξυπθρετθτϊν ςε διάταξθ loadbalancing, με 

επεξεργαςτικι ιςχφ δφο (2) 4-core επεξεργαςτϊν και 16GBRAM ζκαςτοσ για το 

Ρρωτεφον Κζντρο και ενόσ τθσ αυτισ ιςχφοσ για το Εφεδρικό. 

 Υποςφςτθμα Δίςκων τφπου S.A.N. για το Ρρωτεφον Κζντρο, χριςθ εξωτερικοφ 

υποςυςτιματοσ δίςκων S.A.N. χωρθτικότθτασ 10ΤΒ πριν τθν εφαρμογι RAID και 

ςυςτιματοσ λιψθσ αντιγράφων αςφαλείασ που να διαςυνδζεται απευκείασ ςε 

αυτό, ικανοφ να λαμβάνει πλιρεσ αντίγραφο του ςυνόλου τθσ χωρθτικότθτασ του 

SAN. 
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Β.2.8 Σεχνολογίεσ υλοποίθςθσ Ζργου 

Λογιςμικό Συςτιματοσ: Απαιτείται θ χριςθ του απαιτοφμενου λογιςμικοφ υποδομισ που 

να περιλαμβάνει: 

o Λογιςμικόδιαχείριςθσ RDBMS: Codeigniter Active Record (based on PHP PDO) 

o Λογιςμικό ανάπτυξθσ εφαρμογϊν: CodeigniterPHPFramework 

o Λογιςμικό διαχείριςθσ περιεχομζνου: DrupalCMS 

o Λογιςμικό υπθρεςιϊν καταλόγου τφπου LDAP: DrupalOpenIDmodule, 

CodeigniterOpenIDlibrary 

 

Χρθςιμοποιθκείςεσ τεχνολογίεσ και ανάλυςθ εφαρμογισ ςτο portal.olomeleia.gr 

o Codeigniter (PHP Framework) 
o Bootstrap (CSS Framework) 
o Jquery 
o Twig Template Engine 

 

Ο αρχιτεκτονικόσ – λειτουργικόσ  ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ εφαρμογϊν ακολουκοφν τα 

ανοικτά πρότυπα. 

Τα δεδομζνα είναι διαβακμιςμζνα και χαρακτθρίηονται ωσ προςωπικά, ευαίςκθτα και 

δθμόςια. Τα δθμόςια δεδομζνα είναι διακζςιμα ωσ δθμόςιο αγακό για περαιτζρω 

αξιοποίθςθ και μελζτθ. 

Στα διαβακμιςμζνα δεδομζνα ζχει πρόςβαςθ ο χριςτθσ (Δικθγόροσ, Δικθγορικι Εταιρεία, 

Αςκοφμενοσ), και πιο ςυγκεκριμζνα αποκλειςτικά ςτα δικά του δεδομζνα που αφοροφν όλο 

τον ενεργό δικθγορικό του βίο, ανεξάρτθτα από τισ πικανζσ μετακζςεισ του. 

Επίςθσ, αναγνωρίηεται θ αρμοδιότθτά του ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων του και ανάλογα 

διαμορφϊνεται το μενοφ των επιλογϊν του από το ΟΡΣ Ολομζλειασ. 

Οι Δικθγορικοί Σφλλογοι ζχουν πρόςβαςθ αποκλειςτικά ςτα δικά τουσ δεδομζνα, όπωσ π.χ. 

ςτο μθτρϊο των μελϊν τουσ, ςτθν οικονομικι τουσ πολιτικι, τθν οποία  διαμορφϊνουν και 

εφαρμόηουν με αποκλειςτικι τουσ ευκφνθ,  ςτισ εφαρμογζσ υποςτιριξθσ των μελϊν τουσ, 

ςτθν ζκδοςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων που είναι απαραίτθτα για τον Σφλλογο κ.λπ.  Οι 

υπάλλθλοι των Δικθγορικϊν Συλλόγων ι θ διοίκθςθ ζχουν διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ ςτα 

δεδομζνα, ανάλογα με τουσ ρόλουσ που ζχει ορίςει ο ίδιοσ ο Σφλλογοσ για τα ςτελζχθ του. 

Επίςθσ, οι εξουςιοδοτθμζνοι υπάλλθλοι ζχουν τθ δυνατότθτα να προβαίνουν ςε ακυρϊςεισ 

γραμματίων που εκδόκθκαν από τουσ ίδιουσ τουσ δικθγόρουσ με θλεκτρονικι ςυναλλαγι 

από το portal.olomeleia.gr και δεν  χρθςιμοποιικθκαν.  

Επειδι το ςυγκεκριμζνο ζργο είναι εκνικισ εμβζλειασ, διαλειτουργεί με άλλα 

πλθροφοριακά ςυςτιματα του Δθμόςιου και Τραπεηικοφ τομζα (Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, 

Υπουργείο Εςωτερικϊν, ΤΑΧΔΙΚ, ΛΕΔΕ, 405 Δικαςτιρια, ΛΕΔ Δικθγορικϊν Συλλόγων, 
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Αςφαλιςτικά Ταμεία, ΓΓΡΣ  κ.λπ.). 

Β.3 Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του 
Ζργου 

Β.3.1 Αντικείμενο,ςτόχοι και παραδοτζα του Ζργου 

Αντικείμενο του Ζργου είναι: 

1) Θ μελζτθ εφαρμογισ, θ οποία περιλαμβάνει τθν εξειδίκευςθ τθσ υφιςτάμενθσ 

κατάςταςθσ, των απαιτιςεων και των προδιαγραφϊν, κακϊσ και τθν ανάλυςθ και τον 

ςχεδιαςμό του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ και των εφαρμογϊν.  

2) Θ ενιαία  ταυτοποίθςθ και αυκεντικοποίθςθ των χρθςτϊν και τθσ εφαρμογισ από το 

υπάρχον πλθροφοριακό ςφςτθμα του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ 

τθσ Ολομζλειασ (ΟΡΣ Ολ) «ΑΛΛΘΛΕΡΙΔΑΣΤΙΚΕΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ 

ΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ – ONLINE ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ ΔΙΚΘΓΟΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΡΟΛΙΤΩΝ».  

3) Θ παροχι υπθρεςιϊν ενθμζρωςθσ τουΟλοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ  

(ΟΠ) «ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΡΙΣΩΝ ΧΩΡΩΝ» του ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ 

ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΛΛΟΔΑΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ ΤΘΣ 

ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ),ςχετικά με τθν ιδιότθτα και τθν αρμοδιότθτα του 

Δικθγόρου ςτθν άςκθςθ του λειτουργιματόσ του. 

4) Το θμεριςιο κλείςιμο αιτθμάτων ανά Δικθγορικό Σφλλογο και θ ταυτοποίθςθ των 

εγγραφϊν του ςυςτιματοσ με τα δεδομζνα των τρίτων διαλειτουργοφντων 

ςυςτθμάτων. Σε περίπτωςθ αποκλίςεων, ενθμερϊνονται τα πλθροφοριακά ςυςτιματα 

και όλοι οι ενδιαφερόμενοι (webservices). 

5) Θ θλεκτρονικι ενθμζρωςθ τθσ καρτζλασ των Δικθγόρων. 

6) Θ δθμιουργία καρτζλασ αιτιςεων  του Δικθγόρου με WebServices. 

7) Θ εξαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ των εφαρμογϊν και του εξοπλιςμοφ.  

8) Θ παροχι υπθρεςιϊν προλθπτικισ ςυντιρθςθσ και τεχνικισ υποςτιριξθσ των 

ςυςτθμάτων (εξοπλιςμόσ, εφαρμογζσ και δεδομζνα) κατά τθ διάρκεια τθσ 

προςφερόμενθσ εγγφθςθσ. 

Τα ανωτζρω 8 ςθμεία αποτελοφν τα παραδοτζα του ζργου. 

Β.3.2 Ζκταςθ του Ζργου 

Συμπεραςματικά, πρόκειται για ζνα ζργο θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ υψθλισ 

προςτικζμενθσ αξίασ, με ςτόχο τθν απλοποίθςθ, τθν επιτάχυνςθ, τον εκςυγχρονιςμό των 

διαδικαςιϊν, τθνεξυπθρζτθςθ όλων των εμπλεκομζνων με τθ χοριγθςθ αδειϊν ςε 
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πολίτεσ τρίτων χωρϊν ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ, τθν υποςτιριξθ 

τθσ πολιτείασ ςτθν άςκθςθ τθσ πολιτικισ τθσ, τον περιοριςμό των δαπανϊν και τθν 

ορκολογικότερθ διαχείριςθ και αξιοποίθςθ των διακζςιμων ανκρϊπινων πόρων τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.  

 

Προςδιοριςμόσ ραντεβοφ κατάκεςθσ αιτθμάτων χοριγθςθσ ι ανανζωςθσ άδειασ  

θλεκτρονικά. 

1) Αρμόδιεσ υπθρεςίεσ κατάκεςθσ: α) Υπουργείο Μεταναςτευτικισ  Ρολιτικισ  (οδόσ Αγίου 

Διονυςίου 5, Ρειραιάσ),  β)  Διευκφνςεισ Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ (το πρόβλθμα εντοπίηεται ςε αυτζσ τισ υπθρεςίεσ που ζχουν επωμιςτεί το βάροσ  

διεκπεραίωςθσ του  80% των αιτθμάτων). 

2) Οριςμόσ ενόσ ραντεβοφ ςτισ Διευκφνςεισ Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ για κάκε υπικοο τρίτθσ χϊρασ (ςτθν πράξθ, αρκετζσ φορζσ κλείνονται δφο ι και 

περιςςότερα ραντεβοφ για κάκε αλλοδαπό, κακϊσ ο τελευταίοσ απευκφνεται ςε περιςςότερουσ 

ςυναδζλφουσ ι απευκφνεται και ατομικά ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ μεταναςτευτικισ πολιτικισ). 

Στοιχεία για τον οριςμό ραντεβοφ: αρικμόσ διαβατθρίου και άδειασ παραμονισ (όπου υπάρχει), 

κεϊρθςθ ειςόδου ςτθ χϊρα(όπου απαιτείται). Το ραντεβοφ πρζπει να ορίηεται εντόσ των 

προκεςμιϊν που ορίηει ο Μεταναςτευτικόσ Κϊδικασ. Ειδικότερα, ο υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ ζχει τθ 

δυνατότθτα να κατακζςει αίτθμα ανανζωςθσ εντόσ μθνόσ από τθ λιξθ τθσ άδειασ με τθν 

επιβολι προςτίμου. Συνεπϊσ, εφόςον δεν υπάρχει διακζςιμο ραντεβοφ πριν τθ λιξθ και ο 

αλλοδαπόσ ζχει αιτθκεί ραντεβοφ εγκαίρωσ, ακόμα και μία μζρα πριν, πρζπει να χορθγθκεί 

ραντεβοφ μζχρι και ζναν μινα πριν από τθ λιξθ του μινα χωρίσ τθν επιβολι προςτίμου. Επίςθσ,  

θ κατάκεςθ για χοριγθςθ άδειασ παραμονισ για κάποιεσ κατθγορίεσ (π.χ. ςφμφωνο ςυμβίωςθσ, 

μετάκλθςθ για εργαςία) πρζπει να προςδιοριςτεί εντόσ 90 θμερϊν από τθν είςοδο του 

αλλοδαποφ ςτθ χϊρα. Οι ιδιοκτιτεσ ακινιτων μποροφν να κατακζςουν και με λθγμζνθ κεϊρθςθ 

ειςόδου (ι και να μθ βρίςκονται καν ςτθ  χϊρα), εφόςον ζχουν πλθρεξοφςιο δικθγόρο και ζχουν 

υπογράψει ςχετικό πλθρεξοφςιο. 

3) Στάδια για τθ χοριγθςθ ι τθν ανανζωςθ τθσ άδειασ παραμονισ: Α) οριςμόσ ραντεβοφ, β) 

κατάκεςθ εγγράφων, Γ) λιψθ βιομετρικϊν δεδομζνων του αλλοδαποφ από τθν θλικία των ζξι 

ετϊν και άνω, Δ) επίδοςθ άδειασ. 

4) Κατά τθν κατάκεςθ, χορθγείται είτε βεβαίωςθ τφπου Α, είτε άςπρθ βεβαίωςθ (κατάκεςθ με 

ελλείποντα δικαιολογθτικά ι κατάκεςθ αιτιματοσ εξαιρετικϊν λόγων με πρόβλεψθ ότι για τον 

κάτοχο δεν εκδίδεται πράξθ επιςτροφισ), είτε άςπρθ βεβαίωςθ με πλιρθ δικαιϊματα εργαςίασ 

και ειςόδου-εξόδου προσ τθν πατρίδα του για τον κάτοχο προςωρινισ δικαςτικισ προςταςίασ 

από τα Διοικθτικά Δικαςτιρια ι για τον κάτοχο περιοριςτικϊν όρων. 

5) Δυνατότθτα ελζγχου πορείασ φακζλου από:http://pf.emigrants.ypes.gr/pf. 

 

Θλεκτρονικι κατάκεςθ αιτθμάτων  

Για τισ κατθγορίεσ αδειϊν παραμονισ και τα δικαιολογθτικά 

βλζπε:http://www.immigration.gov.gr/web/guest/immigration. 

Θ κατάκεςθ ςυμπλθρωματικϊν δικαιολογθτικϊν και φυςικά οι κατακζςεισ για χοριγθςθ 

http://pf.emigrants.ypes.gr/pf
http://www.immigration.gov.gr/web/guest/immigration
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και ανανζωςθ άδειασ παραμονισ μποροφν να πραγματοποιθκοφν θλεκτρονικά, αλλά οι 

βεβαιϊςεισ τφπου Α και τα αποδεικτικά παραλαβισ κα  χορθγοφνται από τισ υπθρεςίεσ. 

Στουσ ωφελοφμενουσ, πζραν των πολιτϊν, ςυμπεριλαμβάνονται: 

1. Το Τπουργείο Μεταναςτευτικισ Πολιτικισγια τθ χάραξθ τθσ ςτρατθγικισ και τθ 

λιψθ αποφάςεων. 

2. ΟιΔιευκφνςεισ Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. 

3. Οι πολίτεσ τρίτων χωρϊν. 

4. Το Υπουργείο Οικονομικϊν. 

5. Οι Δικθγορικοί Σφλλογοι για τθν παροχι ποιοτικϊν υπθρεςιϊν και τθν περιςτολι 

τθσ γραφειοκρατίασ. 

6. Οι Δικθγόροι οι οποίοι ανζρχονται περί τουσ 42.000. 

Β.3.3 Βαςικζσ Αρχζσ – Αξιοποίθςθ Τποδομϊν 

Α) Αξιοποίθςθ του υπάρχοντοσ ενιαίου ςυςτιματοσ. Ταυτοποίθςθ – Αυκεντικοποίθςθ των 

χρθςτϊν  κατά τθν πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι. 

Β) Ομοιομορφία ςτθν εμφάνιςθ και τθ λειτουργικότθτα, με βάςθ τισ ιδθ υπάρχουςεσ 

αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ, με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ ενόσ φιλικοφ περιβάλλοντοσ για τουσ 

Δικθγόρουσ. 

Αρχικά το ςφςτθμα εμφανίηει ςτο πάνω μζροσ τθσ οκόνθσ τα ςτοιχεία του Δικθγόρου και 

αναγνωρίηει τθν ιδιότθτά του. 

Εάν ο Δικθγόροσ είναι εταίροσ ι ζμμιςκοσ ςε Δικθγορικι εταιρεία κα εμφανίηει 

διαφορετικζσ επιλογζσ. 

Γ) Υποςτιριξθ από τθν εφαρμογι όλθσ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ (από τθν ζναρξθ με τθν 

αναγνϊριςθ του Δικθγόρου ζωσ  τθν ολοκλιρωςθ τθσ υποβολισ). 

Δ) Υποςτιριξθ υπθρεςιϊν ενθμζρωςθσ προσ όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ (Δικθγόρουσ, 

Δικθγορικζσ Εταιρείεσ  κ.λπ.) 

Δθμιουργία εφαρμογισ για τθν αναλυτικι και ςτατιςτικι παρουςίαςθ δεδομζνων για τουσ 

διαλειτουργοφντεσ φορείσ. 
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Β.4 Ανάπτυξθ εφαρμογϊν 

Β.4.1 Απαιτιςεισ εφαρμογισ για τθν αναγνϊριςθ τθσδικθγορικισ 

ιδιότθτασ 

1. Κατά τθν εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ,ο Δικθγόροσ ι θ Δικθγορικι Εταιρεία ειςζρχεται ςτο 

ΟΡΣ Ολομζλειασ. 

2. Θ αναγνϊριςθ του χριςτθ γίνεται με τθν εμφάνιςθ των βαςικϊν του ςτοιχείων (Α.Μ., 

ονοματεπϊνυμο, ςτοιχεία διεφκυνςθσ, E-mail, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κ.λπ.), θ οποία προχποκζτει 

ερϊτθμα ςτθ βάςθ δεδομζνων ςε 10 περίπου πίνακεσ. 

3. Ο ζλεγχοσ τθσ κατάςταςθσ του χριςτθ (ενεργόσ/ανενεργόσ) και θ εμφάνιςθ 

ενθμερωτικοφ μθνφματοσ ςτθν περίπτωςθ που είναι ανενεργόσ προχποκζτουν ερϊτθμα 

ςτθ βάςθ δεδομζνων (~14 πίνακεσ). 

4. Εμφανίηονται αυτόματα όλα τα προςωπικά ςτοιχεία του Δικθγόρου, οι ζμμιςκεσ ςχζςεισ 

του, θ ςυμμετοχι του ςε Δικθγορικι Εταιρεία, οι πικανζσ ςυνεργαςίεσ του με άλλουσ 

Δικθγόρουσ και τα ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για τθ διαλειτουργικότθτα (όπωσ 

ΑΦΜΑ, ΑΜΚΑ)  κ.λπ. Θ παρουςίαςθ των ςχζςεων του χριςτθ με άλλουσ Δικθγόρουσ 

ι/και Εταιρείεσ προχποκζτει ερϊτθμα ςτθ βάςθ δεδομζνων (~14  πίνακεσ). 

5. Τα δεδομζνα ςτο ΟΡΣ Ολομζλειασ παρζχουν ςε κάκε Σφλλογο τθν αρμοδιότθτα να 

αναγνωρίηει τθ δικθγορικι ιδιότθτα κάκε μζλουσ του ςε πραγματικό χρόνο. Θ εφαρμογι 

κα πρζπει να ελζγχει τον δικθγόρο, ζχοντασ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, το 

δικαίωμα να διαπιςτϊνει τθν ζλλειψθ αςυμβίβαςτου ι άλλου κωλφματοσ ι πεικαρχικισ 

κφρωςθσ, και ςυνακόλουκανα του επιτρζπει να ςυνεχίςει τθ διαδικαςία τθσ υποβολισ 

αιτιματοσ ςτο ΟΡΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΡΙΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ 

ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ. 

6. Θ εφαρμογι κα εξαςφαλίηει τθν εμφάνιςθ και τθν επιλογι ειδικϊν περιπτϊςεων 

κατθγοριϊν αδειϊν διαμονισ: 

 Μόνιμθ άδεια διαμονισ επενδυτι (ιδιοκτιτεσ ακινιτων).  
 Εργαςία και άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ. 

 Ρροςωρινι διαμονι. 

 Για ανκρωπιςτικοφσ, εξαιρετικοφσ και άλλουσ λόγουσ. 

 Σπουδζσ, εκελοντικι εργαςία, ζρευνα και επαγγελματικι κατάρτιςθ. 

 Θφματα εμπορίασ ανκρϊπων και παράνομθσ διακίνθςθσ μεταναςτϊν. 

 Οικογενειακι επανζνωςθ. 

 Διαμονι μακράσ διαρκείασ. 

 Μόνιμθ διαμονι μελϊν οικογζνειασ Ζλλθνα 

 Ανεξάρτθτθ Οικονομικι Δραςτθριότθτα 

Β.4.2 Ενθμζρωςθ ΟΠ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΡΙΣΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ (ΔΙΕΤΘΤΝΘ 

http://www.immigration.gov.gr/idioktites-akiniton
http://www.immigration.gov.gr/adeies-diamonis
http://www.immigration.gov.gr/prosorini-diamoni
http://www.immigration.gov.gr/adeia-diamonis-gia-anthropistikous-exairetikous-kai-allous-logous
http://www.immigration.gov.gr/adeia-diamonis-gia-spoudes-ethelontiki-ergasia-ereuna-kai-epangelmatiki-katartisi
http://www.immigration.gov.gr/adeia-diamonis-gia-thymata-emporias-anthropon-kai-paranomes-diakinisis-metanaston
http://www.immigration.gov.gr/adeia-diamonis-gia-oikogeneiaki-epanenosi
http://www.immigration.gov.gr/adeia-diamonis-makras-diarkeias
http://www.immigration.gov.gr/monimi-diamoni-melon-oikogeneias-ellina
http://www.immigration.gov.gr/anexartiti-oikonomiki-drastiriotita
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ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΘ ΣΘ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ) 

με τα ςτοιχεία των Δικθγόρων που ηθτοφν πρόςβαςθ 

1. Το φυςικό πρόςωπο (Δικθγόροσ ι Δικθγορικι Εταιρεία) προβαίνει ςε όλεσ τισ 

αναγκαίεσ ενζργειεσ για τθ νομιμότθτα και τθν κανονικότθτα τθσ κατάκεςθσ. 

2. Οι διαδικαςίεσ που πρζπει να τθροφνται αποτυπϊνονται ςτο 

http://www.immigration.gov.gr/home. 

3. Διαβιβάηονται τα απαιτοφμενα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία ςτο ΟΡΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 

ΑΔΕΙΩΝ ΡΟΛΙΤΩΝ ΤΙΤΩΝ ΧΩΩΝ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΘΣ 

ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ. 

4. ΟΡΣ Διευκφνςεισ Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, 

υποδζχεται το δικθγόρο και επιτρζπει ςτον πιςτοποιοφμενο Δικθγόρο να ολοκλθρϊςει 

να ςυμπλθρϊςει τισ φόρμεσ για να κλείςει το ραντεβοφ. 

5. Στον πίνακα που ακολουκεί αποτυπϊνονται τα πεδία, θ περιγραφι και ο τφποσ τουσ, 

που αποςτζλλονται από το ΟΡΣ Ολομζλειασ ςτο ΟΡΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΔΕΙΩΝ 

ΡΟΛΙΤΩΝ ΤΙΤΩΝ ΧΩΩΝ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ. 

 

ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΘΣΑ ΟΠ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ  
ΟΠ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΡΙΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΟΤ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 
Πεδία που αποςτζλλει το ΟΠ Ολομζλειασ ςτο ΟΠ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ 

ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΡΙΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ 
ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 

ΟΝΟΜΑ 
ΡΑΑΜΕΤΟΥ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΥΡΟΣ 

ID_CLIENT Μοναδικόσ Αρικμόσ του φυςικοφ ι νομικοφ 
προςϊπου που το προςδιορίηει μοναδικά και 
δεν επθρεάηεται από τισ μεταβολζσ ι 
τροποποιιςεισ του, και παράγεται από το 
ςφςτθμα τθσ Ολομζλειασ  (παρζχεται από το 
ΟΡΣ Ολομζλειασ ςτο ΟΡΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΔΕΙΩΝ 
ΡΟΛΙΤΩΝ ΤΙΤΩΝ ΧΩΩΝ) 

Integer 

ID_KATHGORIAS Κωδικοποιθμζνθ περιγραφι τθσ ιδιότθτασ που 
χαρακτθρίηει τθν εγγραφι 
(0*Αςκοφμενοσ+, 1*Δικθγόροσ+, 2*Εταιρεία+) 
(παρζχεται από  ΟΡΣ Ολομζλειασ  ςτο ΟΡΣ 
ΔΙΑΧΕΚΙΣΘΣ ΑΔΕΙΩΝ ΡΟΛΙΤΩΝ ΤΙΤΩΝ ΧΩΩΝ) 

Integer 
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'lawyerclubID'   Κωδικόσ Συλλόγου με βάςθ τθν αρίκμθςθ που 
τθρεί το ΟΡΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΔΕΙΩΝ ΡΟΛΙΤΩΝ 
ΤΙΤΩΝ ΧΩΩΝ 
 

Integer 

'am'  Αρικμόσ Μθτρϊου Δικθγόρου και είναι 
μοναδικόσ ανά Σφλλογο 

String 

'amka'  ΑΜΚΑ Δικθγόρου (παρζχεται από τθν 
Ολομζλεια) 

String 

'afm'  ΑΦΜ Δικθγόρου (παρζχεται από τθν Ολομζλεια) String 

'surname'  Επϊνυμο Δικθγόρου (ζωσ 50 χαρακτιρεσ) 
(παρζχεται από τθν Ολομζλεια) 

String 

'name'  Πνομα Δικθγόρου (ζωσ 50 χαρακτιρεσ) 
(παρζχεται από τθν Ολομζλεια) 

String 

'fathername'  Πνομα Ρατζρα Δικθγόρου (ζωσ 50 χαρακτιρεσ) 
(παρζχεται από τθν Ολομζλεια) 

String 

'mothername'  Πνομα Μθτζρασ Δικθγόρου (ζωσ 50 χαρακτιρεσ) String 

'address'  Θ πλιρθσ (Οδόσ, Αρικμόσ, ΤΚ)  κάκε φορά 
Διεφκυνςθ Γραφείου του Δικθγόρου  

String 

'email'  Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ του Δικθγόρου  String 

'phone'  Κινθτό Τθλζφωνο 1 String 

'transactionID'  Μοναδικό Αναγνωριςτικό τθσ Διαδικαςίασ 
διαλειτουργικότθτασ 

Integer 

'promotionType'  Βακμίδα Ρροαγωγισ ςε Δικαςτιριο (Ραρά 
Ρρωτοδίκαισ, Ραρ' Εφζταισ, Ραρ’Αρείω Ράγω) 

Integer (1/2/3) 

Code'   Κωδικόσ Συλλόγου  String 

'RegistrationNumber'  Ο Αρικμόσ Μθτρϊου Δικθγορικισ Εταιρείασ 
είναι ο μοναδικόσ αρικμόσ ανά Σφλλογο που 
ταυτοποιεί τθ Δικθγορικι Εταιρεία. 
Τον αρικμό αυτό  λαμβάνει θ Δικθγορικι 
Εταιρεία από τον Σφλλογο κατά τθν εγγραφι τθσ. 

String 

'CompanyName'  Επωνυμία  Δικθγορικισ Εταιρείασ String 

'Abbreviation'  Συντομογραφία Δικθγορικισ Εταιρείασ String 

'AFM'  ΑΦΜ Δικθγορικισ Εταιρείασ  String 

'DOYName'  ΔΟΥ Δικθγορικισ Εταιρείασ  String 

'Address'  Ζδρα Δικθγορικισ Εταιρείασ String 

'PostCode'  Ταχυδρομικόσ Κϊδικασ String 

'Phone1'  Τθλζφωνο 1 String 

'FAX'  FAX String 

'Email'  Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ Δικθγορικισ Εταιρείασ  String 

'copies'  Αρικμόσ Αντιγράφων Δικογράφου  Integer 
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6. Ο Δικθγόροσ ι θ Δικθγορικι Εταιρεία μεταφζρονται με τισ ανωτζρω πλθροφορίεσ ςτο 

ΟΡΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΔΕΙΩΝ ΡΟΛΙΤΩΝ ΤΙΤΩΝ ΧΩΩΝ,  για να ςυνεχίςουν τθδιαδικαςία 

υποβολισ αιτιςεων, για κλείςιμο ραντεβοφ. 

7. Το ΟΡΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΔΕΙΩΝ ΡΟΛΙΤΩΝ ΤΙΤΩΝ ΧΩΩΝυποδζχεται από το ενιαίο 

ςφςτθμα των Δικθγορικϊν Συλλόγων όλεσ τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ που 

διαςφαλίηουν τθν εγκυρότθτα τθσ επιχειροφμενθσ υποβολισ. 

8. Στισ φόρμεσ του ΟΡΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΔΕΙΩΝ ΡΟΛΙΤΩΝ ΤΙΤΩΝ ΧΩΩΝςυμπλθρϊνονται 

τα απαιτοφμενα ςτοιχεία, για το κλείςιμο ραντεβοφ.  

9. Σθμειϊνεται ότι οριςμζνα πεδία κα είναι υποχρεωτικά (π.χ.,αρικμόσ διαβατθρίου ι 

αρικμόσ άδειασ παραμονισ) με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ μοναδικότθτασ ραντεβοφ με 

πολίτθ τρίτθσ χϊρασ. 

10. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταχϊριςθσ όλων των αναγκαίων ςτοιχείων, είναι δυνατι 

θ θλεκτρονικι επιςφναψθ των ςχετικϊν εγγράφων που αφοροφν τον πολίτθ.  

11. Το  ΟΡΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΔΕΙΩΝ ΡΟΛΙΤΩΝ ΤΙΤΩΝ ΧΩΩΝ,  ενθμερϊνει το ενιαίο 

ςφςτθμα των Δικθγορικϊν Συλλόγων (ΟΡΣ Ολομζλειασ) για τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

διαδικαςίασ. 

12. Αυτόματθ εκτζλεςθ (κατά προτίμθςθ ςτο τζλοσ τθσ θμζρασ) ρουτίνασ που κα 
επικοινωνεί με τα υποςτθριηόμενα δικαςτιρια και κα ολοκλθρϊνει κατακζςεισ 
δικογράφων οι οποίεσ ολοκλθρϊκθκαν επιτυχϊσ ςτο δικαςτιριο, αλλά θ απάντθςθ 
δεν ζφταςε, για διάφορουσ λόγουσ, ςτο περιβάλλον τθσ εφαρμογισ. 

 

Β.5 Χρονοδιάγραμμα – Φάςεισ – Παραδοτζα Ζργου 

Ο μζγιςτοσ χρόνοσ υλοποίθςθσ του Ζργου ορίηεται ςε δφο (2) μινεσ από τθν θμερομθνία 

υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ. Ο χρόνοσ διάρκειασ κάκε φάςθσ είναι ο μζγιςτοσ, πλθν τθσ 

περιόδου τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ, ο οποίοσ ορίηεται ακριβϊσ ςε δφο μινεσ. 

Ειδικότερα, θ περιγραφι του Ζργου ανά Φάςθ ζχει ωσ εξισ: 

 

Φάςθ Σίτλοσ και ςυνοπτικι περιγραφι 
Φάςθσ 

Μζγιςτθ 
χρονικι 
διάρκεια  

Μζγιςτοσ χρόνοσ 
παράδοςθσ 

1 Μελζτθ εφαρμογισ 1/2 μινασ  

 

15θ θμζρα  

2 Ανάπτυξθ υποςυςτθμάτων 
εφαρμογϊν (ανάπτυξθ και 
εγκατάςταςθ) 

1  μινασ και 10 
θμζρεσ 

45θ θμζρα  

3 Πιλοτικι λειτουργία 10 θμζρεσ 55θ θμζρα  

4 Περίοδοσ δοκιμαςτικισ  
λειτουργίασ 

5 θμζρεσ  60θ  θμζρα 
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Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται εντόσ δυο (2) μθνϊν, το μζγιςτο, από τθν θμερομθνία 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ να ζχει ολοκλθρϊςει το ςφνολο του Ζργου, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ περιόδου δοκιμαςτικισ-πιλοτικισ λειτουργίασ.  

Οι χρόνοι υλοποίθςθσ των Φάςεων που αναφζρονται ανωτζρω είναι οι μζγιςτοι, ενϊ 

αποτελεί  ελάχιςτθ απαίτθςθ θ ολοκλιρωςθ του Ζργου να είναι, το μζγιςτο, εντόσ δυο (2) 

μθνϊν. 

Εάν  ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ μπορεί να προτείνει χρονοδιάγραμμα μικρότερο των δφο (2) 

μθνϊν, απαιτείται τεκμθρίωςθ. Το ςτοιχείο αυτό κα αξιολογθκεί κλιμακωτά, ςφμφωνα με 

τον χρόνο υλοποίθςθσ. 

Για τθν εκτζλεςθ του Ζργου ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλει αναλυτικό 

χρονοδιάγραμμα. 

 

Β.6 Τπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ 

Θ παροχι εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν για τθν επιτυχι υιοκζτθςθ του ςυςτιματοσ από τουσ 

χριςτεσ του φορζα Λειτουργίασ κατ’ ελάχιςτον περιλαμβάνει: 

 Αποτφπωςθ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ των χρθςτϊν, αφοφ εξεταςτεί το επίπεδό 

τουσ και γίνουν οι απαραίτθτεσ προςαρμογζσ. 

 Εκπαίδευςθ διαχειριςτϊν ςυςτιματοσ. 

 Οριςτικοποιθμζνο ςχζδιο και υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ / εκπαίδευςθσ ςτελεχϊν των 

Δικθγορικϊν Συλλόγων και αναφορά αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων. 

 

Β.7 Προχπολογιςμόσ ζργου 

12.500 € πλζον ΦΠΑ. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΜΟΙΒΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ   

ΦΡΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΜΟΙΒΘ ΜΕ ΦΡΑ – ΤΕΛΙΚΘ ΑΜΟΙΒΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.  


